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Udsnit af faste aktiviteter 
Banko 

Billard 

Bogklubben 

Bordtennis  

Cafeen 

Cykelgruppen 

Découpage 

Festlige arrangementer 

Film 

Foredrag 

Forskellige dansehold 

Højskolesang - Musikcafe 

Håndarbejde – Nørklerne 

It-cafe        

Kortspil 

Mandetræf 

Motionshold 

Nødhjælpsstrikkerne 

Patchwork - Sycenter 

Petanque 

Redaktionen - Receptionen 

Rengøring 

Senior gospelkor 

Skak 

Slægtsforskning 

Snedkerværksted - Cykelværksted 

Spillemandslaug - Jazzband 

Stolegymnastik 

Styrk livet 

Tegning - maling  

Videoklub  

Zumba 
Tid og sted oplyses i receptionen samt på hjemmesiden 

www. gronnegadecentret.dk 

Forsidebilleder: Aktiviteter, som foregår i huset  
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GrønnegadeCentret 

Center for aktive seniorer 
Grønnegade 15. 3400 Hillerød. Telefon: 72 32 68 20 
 

Centerleder Anette Høyer 7232 6821 anbh@hillerod.dk 

Cafeleder  

Yvonne Skovgaard-Holm 

7232 6822 ysko@hillerod.dk 

Centermedh. June Karlsen 7232 6823 jkarl@hillerod.dk 

Receptionen 7232 6820 Gronnegadecentret@hotmail.com 

Administrationsgruppen 7232 6820 admgronnegade@outlook.dk 
 

GrønnegadeCentret er mødested for alle psykisk og fysisk selvhjulpne 

borgere over 60 år og for førtidspensionister i Hillerød Kommune. Du 

kan komme og gå, som du har lyst. For at deltage i centrets aktiviteter 

kræves der medlemsskab. 

Medlemskontingent pr. år kr. 350,-  
der opkræves pr. giro af Hillerød Kommune.  

Beløbet går ubeskåret til GrønnegadeCentrets drift. 

Medlemskort udstedes og kan afhentes i receptionen. Kortet er 

nødvendigt til forskellige arrangementer. 

 

Billetter til arrangementer købes 

mod kontant betaling i receptionen eller på hjemmesidens 

bookingsystem. Vær opmærksom på første salgsdato.  

Billetter kan ikke forudbestilles. 

Informationer 
Den bedste information får du ved at besøge centret samt hjemmesiden, 

infoskærme og centerbladet. Du kan også tale med medlemmer, der 

bruger centret. Yderligere spørgsmål henvendelse i receptionen. Nye 

medlemmer vil blive budt velkommen og vist rundt samt få udleveret 

en pjece. 

Cafeen 
Besøg ”Det glade Hjørne” og nyd det skønne sted.  

Billetsalg 

Mandag og tirsdag kl. 10.00 -15.00 

Onsdag                   kl. 10.00 -16.00 

Torsdag og fredag  kl. 10.00 -14.00 

Åbningstider  

Mandag – torsdag kl.9.00 -17.00 

Fredag              kl. 9.00 -16.00
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Nyt fra centerlederen 
 

Kære alle 

I vores center har I kunnet brevstemme og vi har haft vælgermøde.  

November måned har været en valgmåned - så spændende resultatet 

blev, at Kirsten Jensen nu er vores nye borgmester. 

Vi tager snart hul på et nyt år i centret, hvor vi traditionen tro afholder 

nytårskur for vores medlemmer. Vi skåler nytåret ind med champagne 

fredag den 5. januar kl. 10.00.  

Men først har vi hele den hyggelige december foran os, fyldt med 

nisser, julelys, gløgg og julemad.  

Frivillighed er rygraden i vores organisation. En kæmpestor tak skal 

alle frivillige og tovholdere have, for at gøre det her center muligt. Tak, 

for at I bidrager med at værne om vores centers værdier, vores 

sammenhold, jeres store engagement, smittende latter samt knus og 

kram. I er med til at bryde ensomhed og skabe netværk, glæde for 

mange af vores medlemmer i centret.  

Tak til jer, mine kollegaer, fordi vi er et godt team. Vi kender alle vores 

plads i vores travle hverdag og samtidig kan vi altid finde hjælp hos 

hinanden. Tak til vores aktive bestyrelse og Venner. Tak til min chef 

Christian Blaase for et godt samarbejde og din altid imødekommende 

måde at være på.  

Godt samarbejde kommer ikke af sig selv. Det kræver tålmodighed, 

fokus og viljen til at tage ansvar. Tilsammen er vi gode. Tak for året – 

tak for Jer. Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et fantastisk nyt år. 

Anette Høyer 

Nytårskur 2018 
 

Fredag den 5. januar 2018 

kl. 10.00 – 12.00 
 

Traditionen tro afholdes der nytårs-

kur for medlemmer.  

Vi skåler nytåret ind med et glas 

champagne.  

Anette Høyer  
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Nyt fra cafeen  
 

Stor julefrokost. 
Den 13., 14., 15., 18. og 19. december 
kl. 12.00 – 15.00 
er der stor julefrokost for grupper og enkeltpersoner, som er 

medlemmer i centret. 
 

 

Prisen for arrangementet er kr. 125,- pr. person. Indtil fredag den 8. 

december kan tovholderne købe billetter til hele deres gruppe. 

Tovholderen skal på dagen vise ”sine” gæster på plads.  
 

Vi vil fortsat gerne se medlemmer som ikke er med i en gruppe og som 

har lyst til at komme til julefrokost.  

Menuen er julebuffet med masser af traditionelle juleanretninger. 

Drikkevarer kan købes til cafepriser. 
 

Kom og vær med i fællesskabet med god julestemning, musik og dejlig 

mad. Vi glæder os til at være sammen med dig. 
 

Vi har taget hul på årets sidste måned. Det sandt – det december. 

Den dejligste måned for GrønnegadeCentret især. 

Den travleste måned for alle frivillige her især.  

De flintrer rundt og forbereder julefrokoster især. 
 

Tak til alle frivillige medarbejdere fordi det kan lade sig gøre at 

tilberede julefrokost.  

Jeg ser frem til nogle hyggelige timer med julemusik, julesange og 

julebuffet. 
 

Fra 13. december og imens der er store julefrokost uge, er der ingen 

salg af smørrebrød og anretninger i cafeen. 

Vi sælger kun de sædvanlige drikkevarer, kringle, julebolle og ostemad. 

Gløgg og æbleskiver kan købes, når det er bestilt på forhånd.  

Yvonne Skovgaard-Holm 

 

Ønsker alle en dejlig jul og et godt nytår!  
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Julegospel  
 

Lørdag den 9. december kl. 16.00  
 

afholdes der traditionen tro julekoncert af vort eget pensionist 

gospelkor ” Old Stars”. Koret ledes af korleder Nina Luna, pianist er 

Anders Mortensen.  

Det bliver en eftermiddag med masser af julemusik og julestemning, 

med mulighed for selv at synge med på mange af vore kendte 

gospelsange. Glögg og æbleskiver. 

Pris: Kr.75,-.  

Billetter kan købes i receptionen 

eller på centrets bookingsystem 

indtil tirsdag den 5. december. 

Arrangementsudvalget 

 

 

BLOMSTERTØNDEN 

 

   Kulsviervej 4A 

         3400 Hillerød 

        Tlf. 48 28 30 34 

                                  info@blomstertonden.dk 

 

  Mandag – fredag kl. 12.00 – 17.30 

                              Lørdag kl. 9.00 – 13.00 

 

GRATIS LEVERING I HILLERØD 
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Du kan betale med dankort i cafeen både kontaktløst 

og på beløbet.  

Det fremmer ekspeditionen, når du betaler med 

dankort. 
 

Velkomstmøde til nye medlemmer 
Anden onsdag i hver måned kl. 14.00 – 15.00 

Centrets bestyrelse har besluttet, at nye brugere 

i fremtiden skal modtages - som hidtil - på god 

måde i receptionen, tilbydes rundvisning samt 

modtage en velkomstmappe med oplysninger 

om centret. 

I mappen skal der fremover også vedlægges en 

oplysning om datoen for næste (fælles) vel-

komstmøde. 

Ved mødet vil der være to værter (typisk bestyrelsesmedlemmer), som 

vil orientere yderligere om centret, svare på spørgsmål samt afklare, 

hvordan de nye medlemmer føler sig modtaget, om de har fundet sig en 

vej ind i nogle af centrets mange tilbud. 

Næste velkomstmøde bliver onsdag den 10. januar kl. 14.00 – 15.00, 

hvor Kirsten Larsen og Poul Christiansen er værtspar og cafeen byder 

på kaffe/ the med lidt sødt.                                        Centerbestyrelsen                                                                                         
 

Stor tak "Mortensaften" 
 

Hvor er det godt, at GrønnegadeCentret har "Vennerne" som nu - og i 

mange år - har lagt et kæmpe arbejde i forskellige arrangementer til 

fordel for centret. 

Sidste skud på stammen var en meget, vellykket og hyggelig Mortens- 

aften lørdag den 11. november, hvor ca. 80 gæster hyggede sig med 

dejlig mad, drikke og ikke mindst en alsidig underholdning som var 

rigtig god. Så prøvede vi alle at gøre dem kunsten efter i fællessang, 

med et til lejligheden fremstillet sanghæfte. 

Tusind tak for den dejlige aften og det store arbejde med at arrangere. 

Også tak til alle de frivillige, der altid stiller op i køkkenet og 

servering, bordopstilling, borddækning m.m. samt oprydning bagefter. 

I er bare fantastiske. Uden alle jer blev der jo ingen fest.                 
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Ullerød 

 

 

Frederiksværksgade 119  Hillerød 

Tlf. 48 20 19 10 

Åbningstider: 

Mandag – fredag kl. 7.00 – 19.00Lørdag kl. 

07.00 – 18.00 

Søndag kl. 08.00 – 18.00  
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GrønnegadeCentrets Videoklub  
har deltaget i Sjællands-

stævnet 2017 med 3 vi-

deoer og opnåede en flot 

sølvmedalje for videoen 

”Hillerød Camping”.  

Videoen er optaget og 

redigeret af medlem-

merne Preben Jørgensen 

og Hans Henriksen. Lige 

uden for medaljerækken 

kom Preben Jørgensens video ”En god kop kaffe med Maria”, medens 

Hans Henriksen opnåede en femtende plads af femogtyve med videoen 

”Revy 2017” – en video med klip fra arbejdet med skabelsen af årets 

Grønnegade revy og glimt fra revyen. 

Jørgen Bohn 
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Vil du prøve Qigong  

Alle kan være med. 

 

 

 

 

 

 

Qigong er en ældgammel kinesisk træningsform, og er en betegnelse 

for en bred vifte af helbredsøvelser. Qigong udøves for at opbygge 

kroppens indre energi, kaldet qi, deraf navnet Qigong som betyder 

energiøvelser. 
 

Kineserne har traditionelt været meget optaget af metoder til at ved-

ligeholde helbredet, og hver morgen træner millioner Qigong, Tai Chi 

og andre systemer i alle Kinas parker. 
 

Qigong er fysiske øvelser, der kombinerer bevægelse, meditation og 

særlige åndedrætsteknikker. Qigong er den mest oprindelige form, og 

flere af øvelserne indgår som en del af Tai Chi. 
 

Qigong består af langsomme glidende bevægelser og stillinger, som 

umiddelbart virker ganske enkle, men varierer i kompleksitet. De 

forskellige øvelser skal dog udføres meget præcist og efter særlige 

anvisninger, hvor der er fokus på vejrtrækning og koncentration. 
 

Målet med øvelserne er at blive mere udholdende og øge smidighed og 

balance, samt styrke helbred og indre ro. 

Øvelserne tager højde for udøverens niveau, alle kan udføre det, uanset 

alder og fysisk tilstand. 

Vi starter mandag den 8.januar kl. 15.00 – 16.30. 

Er du interesseret, kan du kontakte Kitty Theil – tlf. 60151646 

(begrænset antal deltagere). 
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Månedens kunstner 

i december og januar 
 

Louise Thygesen har malet og tegnet 

siden hun var barn. Hun er uddannet konditor, 

pædagog, og sløjdlærer, og gennem livet har hun 

altid kunnet flette kunsten ind i sit arbejde. 

Naturen er ankeret i Louises kunst. Altid 

tilstedeværende, også i de vilde abstrakte malerier. 

Ofte er der finurlige figurative historier malet ind 

i malerierne, og eventyret lurer lige om hjørnet. 

Louise videregiver sin glæde til livet gennem sine 

motiver. Der er en historie i alt. Louise beskæftiger sig også med tekstil 

kunst og flere håndværksteknikker. 

Fernisering fredag den 1. december kl. 13.00, hvor centret er vært ved 

en lille forfriskning 

 

Udenlandsrejse 2018 
 

går til Rhodos fredag den 25. maj - 1. juni 

4* hotel Cosmopolitan med all-inclusive kr. 7.998,-. 

4 udflugter + festaften. 

Tirsdag den 9. januar kl. 11.00. afholdes informationsmøde med evt. 

tilmelding. Nærmere information i januar bladet. 

Der er dansk rejseleder med på turen og Anette Høyer, 

Brita Lyng Hansen og Kirsten Larsen er med fra 

GrønnegadeCentret som omsorgsledsagere. 

Arrangementsudvalget 
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Sang og musik ”skatte”  
 

Musikcafe 
 

Hver onsdag i lige uger kl.14.30 – 16.00 

Marianne Nørgaard spiller og Ole Nisbeth  

synger mere eller mindre kendte sange. 

En hyggelig stemning og glæden ved at synge sammen, kom bare og 

vær med.  

Marianne Nørgaard og Ole Nisbeth 

Højskolesang 
 

Hver onsdag i ulige uger kl. 14.00 - 16.00 

Vi inviterer til afslutning onsdag den 6. december.  

Har du som pensionist og 60+ lyst til at opleve en rigtig 

stemningsfuld indgang til julen, så kom og syng med og 

dans om juletræet sammen med ca. 20 skolebørn, som vi 

har inviteret med fra Hillerødholmskolen. 

Det koster kr.30,- / dækker æbleskiver og julegløgg. 
 

Husk! Du skal tilmelde dig i receptionen senest 3 dage før, så vi er 

sikker på at der er plads.  

Vi er mange, men der er også plads til dig. 
 

Det koster kun kr. 50,- for hele sæsonen, derudover skal du have et 

medlemskort til GrønnegadeCentret. 

Henry Christiansen 

Husorkestret 
 

Vi spiller hver onsdag kl. 11.00 - 12.00  

Sidste gang med musik i år bliver den 6.december. 

I 2018 starter vi op 10. januar. 

Vi dyrker spillemandstraditioner, spiller filmmelodier 

og anden sangvenlig musik. 

Kom og vær med til en hyggelig time med god musik. 

Gert Hanssen 

Torsdagsjazz med Grønnegade Jazzband 
 

Vi spiller ikke i december. Vi glæder os til året 2018.  

Ole Christensen   
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Retningslinjer for ferierejser i 

GrønnegadeCentrets regi.  
 

Ferierejser med GrønnegadeCentret tilbydes 

udelukkende til centrets medlemmer. 
 

 Centerbestyrelsen og centerlederen har det overordnede ansvar 

for alle ferierejser, der sker i GrønnegadeCentrets regi. 

 Arrangøren skal fremlægge budget og kontrakt med udbyder for 

centerbestyrelsen og centerlederen. 

 Arrangementsudvalget udvælger hvert efterår 2 ferierejser pr. 

kommende kalenderår, og udvælger tovholder pr. rejse. Der bliver 

således udbudt 1 udenlandsrejse og 1 rejse i Danmark. 

 Der skal max være 40 deltagere på rejse med GrønnegadeCentret. 

 Evt. overskud tilfalder centerbestyrelsen på lige vilkår med alle 

arrangementer i Grønnegadecentrets regi. 

 Når deltagere til en ferierejse melder sig til og betaler, sættes 

pengene ind på en konto under centerbestyrelsen. 

 Program for ferierejsen trykkes i GrønnegadeCentret.  

 Der skal på ferierejser være 2 hjælpere med udpeget af 

arrangementsudvalget, som får rejsen betalt via 

deltagerne/rejseselskab. Den/disse hjælpere deltager som hjælp og 

støtte til deltagerne, som vælger at rejse med GrønnegadeCentret, 

og skal supplere hinanden. 

 Hjælpernes opgave er af tryghedsmæssige og sociale årsager at 

sikre, at deltagerne får oplevelser også uden for selve 

programmet. Hjælperne er socialt bindeled mellem de deltagere, 

som har behov for det. Flere enlige vælger at rejse med 

GrønnegadeCentret. Det er hjælpernes opgave at bistå med 

løsning af store og små problemer.  

 Hvis en deltager indlægges på hospital under ferierejsen, skal 

hjælperne sørge for at pårørende underrettes, og at deltageren får 

den fornødne hjælp af sundhedsvæsenet. 

Fortsættes næste side 
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 Rejsers økonomi skal tydeliggøres for deltagerne, herunder 

finansiering af hjælpere.  

 Deltagere skal gøres bekendt med, at der evt. kan være flere priser alt 

efter, hvor mange tilmeldte, der er. Beløbet reguleres, når restbeløbet 

skal indbetales. 

 Deltagerne skal være selvhjulpne. 

Retningslinjer for ferierejser med GrønnegadeCentret skal vedlægges 

program, slås op på centrets hjemmeside og sættes i centerbladet, når 

en konkret rejse udbydes. 

 Interesserede inviteres til en præsentation af ferierejsen inden 

tilmelding, samt til en evaluering efter rejsen er afviklet. 

 Indbetaling til ferierejsen skal ske via bank. Det vil sige, at rejsen ikke 

kan indbetales kontant i centret. 
 

Centret reklamerer kun for centrets egne ferierejser i bladet, på 

hjemmesiden og på opslagstavlerne.  

Andre kan købe en annonce i centerbladet. 

Anette Høyer 

Nytårskoncert 
 

Søndag den 14. januar 2018 kl. 15.00 – 17.00.  
Fredensborg Byorkesters 25 mands harmoniorkester 

spiller et underholdende program med et bredt 

repertoire fra musicals og populær musik til lettere 

klassisk.  

Solist:sopran Tatiana Kisselova Gudnæs, uddannet sanger og pianist på 

Musik-akademiet i Vladimir, solisten er støttet af Dansk 

Oplysningsforbunds musikpulje, dirigent: Martin Cholewa, fra Den kgl. 

Livgardes Musikkorps som hornist. Under koncerten vil der blive 

serveret: kaffe/the + High-Tea traktement.  

I pausen serveres et glas champagne, hvor vi sammen 

ønsker hinanden godt nytår! Pris: kr. 150,-.  

Billetter kan købes i receptionen fra onsdag den 6. 

december kl. 10.00, eller via centrets bookingsystem. 

Arrangementsudvalget  
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Ny Sæsonstart i sycenter 

 

Sycentret starter ny sæson onsdag den 10. januar kl. 9.00-12.30  

og kører hver onsdag sæsonen ud.  

Her kan du sy børne- og voksentøj, 

bløde tekstiler til hjemmet og alt 

hvad der har med syning at 

gøre. Hyggeligt samvær, fælles 

hobby, inspirationen fra hinanden og 

glæden ved at skabe selv er driv-

kraften!  Du får et skub til at komme 

videre og professionel hjælp til de 

svære opgaver. 
 

Nyt  

På grund af den store interesse har vi sæsonstart på et nyt hold, 

begyndende torsdag den 18. januar kl. 09.00 -14.00 og herefter 

torsdage i ulige uger. 

Her kan du få hjælp til dine syproblemer, oplægning af buk-

ser/nederdel, reparationer, forny dit tøj, skjorten der er blevet for 

snæver, kjolen der lige mangler!!! Du får et skub til at komme videre 

og professionel hjælp til de svære opgaver.  

Tag dit sy projekt og din symaskine under armen – kom og vær med!  

 

Du bestemmer selv, hvor tit du vil deltage.  Du betaler et mindre gebyr 

pr. gang.  Du kan evt. låne min symaskine og evt. en materialekasse for 

et mindre gebyr.         

Da vi har begrænset deltagerantal på begge hold, så henvend dig senest 

en uge i forvejen, hvis du er interesseret til undertegnede på tlf. 

23301224. 

Gerda Casper 
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Forskellige dansehold 
 

Danseholdene  
Grønnegades Danseklub har 2 ting på 

programmet: 

Linedance og Pardans.  
Vi danser hver mandag, den første mandag i 

måneden kun line-dance. 

På begge hold er der mulighed for at starte på begynderhold. 

Ejner Nielsen 
 

De Danseglade Pensionister Hillerød 

Første gang i 2018 er fredag den 12. januar kl. 14.00 - 18.00. 

Henry Christiansen 
 

Folkedans 

  

Tirsdag den 12. december har vi juleafslutning.  

Vi starter igen tirsdag den 9. januar kl. 14.00 - 15.45.  

Alle ønskes glædelig jul.    

Bente Christensen 
 

Seniordans 

 

Der er stadig plads hos seniordanserne onsdage fra kl 

16.30 – 18.00. 

Man skal være medlem af GrønnegadeCentret for at 

deltage, med en betaling på kr. 20,- pr. gang.  

Rita Nielsen 
 

 
Zumba 

Der danses Zumba hver torsdag fra kl. 17.00 – 18.00 

Kom og få en gratis prøvetime. 

Pris kr. 35,-. 

Du kan få yderligere oplysninger på tlf.nr. 40379222 

 Annett Toyberg  
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Tværfaglig seniorklub 
 

Tirsdag den 05. december kl. 13.00 Julefrokost             

Tirsdag den 12. december kl. 14.00 Juleafslutning  
 

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår, vi ses igen tirsdag 

den 9. januar 2018. 

Kirsten Olesen 

Banko 
 

Torsdagsbanko  kl. 14.00 – 16.00. 

Søndagsbanko den 10. december  

kl. 14.00 – 16.00.  

 
 

Cykelgruppen  
 

Vinterpause! 

Cykelgruppen holder pause i december, 

januar og februar måned. 

Jeg vil ikke risikere at nogen kommer til 

skade. 

Håber at foråret er kommet, så vi kan starte 

først i marts og se alle kendte ansigter igen, 

plus en masse nye, så vi kan få nogle gode ture i Hillerøds omegn. 

Jeg vil ønske jer en god jul og et godt nytår 

Ejner Nielsen. 

Rengøring 
Vi har desværre ikke frivillige nok til vores rengøring, derfor har 

bestyrelsen og jeg besluttet at betale for rengøring på vores toiletter.

      Anette Høyer 
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Gammeldags juletræsfest  
 

Torsdag den 28. december kl. 14.00 – 16.00  
 

”4 generationer til juletræ sammen”.  

Det er dejligt at kunne give en kær tradition 

videre til børnebørn og oldebørn, derfor 

arrangerer vi her i centret en juletræsfest, som 

vi husker den, fra vi selv var børn, med juletræ 

til loftet, julemand, julesange, godteposer, 

sodavand og æbleskiver.  

Til de voksne erstatter vi sodavand med 

kaffe/the.  

Pris børn kr. 35,- voksne kr. 60,-.  
Billetter kan købes i receptionen.  

Arrangementsudvalget 

 

 

 

Redaktionen ønsker alle  
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Tilbud  
Fra GrønnegadeCentret til alle fysisk og psykisk 

selvhjulpne seniorer, som er fyldt 60 år. 
Indtil 12. december 2017 kan du komme gratis i 

vores center og se: 

 hvem vi er, hvad vi kan og opleve 

stemningen og fællesskabet. 

GrønnegadeCentret er et sted, hvor du kan komme og gå i vores 

åbningstid, som du har lyst til. 

Du kan spise mad, deltage i studiekredse, tage med på udflugter, 

undervise eller blive undervist, deltage i kulturelle arrangementer og 

meget andet. 

GrønnegadeCentret er samtidig et sted, hvor seniorer hjælper hinanden 

med at sætte aktiviteter i gang. 

Du kan læse meget mere om vores center på vores hjemmeside: 

De vigtigste værdier i GrønnegadeCentret er: 

 At skabe netværk med jævnaldrende 

 Fysisk og psykisk sundhed                                 

 At få brugt egne kompetencer og ressourcer 

På gensyn i GrønnegadeCentret.   Anette Høyer 
 

         
En omhyggelig forberedelse af seniortilværelsen giver tryghed. 
Vi rådgiver om alle juridiske problemstillinger i forbindelse med, at man bliver 
ældre. 
Det kan blandt andet være salg af fast ejendom og oprettelse af testamente. 
Det kan også være rådgivning om at give sine børn skattefri gaver som 
supplement til testamente. 
Vi er uafhængige og varetager kun klientens interesse. Navnlig i den tredje 
alder, er der ikke råd til at udskyde overvejelser om testamente. 
Ring til advokat Lotte Borg Jørgensen for en aftale på tlf. 48 24 79 20.  
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Det lille Bibliotek 
 

Centrets lille bibliotek, som ligger på 1. sal over for elevator/trappe- 

opgang, har fået fine nye gavle. 

Det er vores decoupage hold, der har dekoreret dem. Så kom op og se, 

hvor flotte de er blevet. 

Når du er ved reolerne, så prøv at se, om der ikke lige er en bog, som 

fatter din interesse. 
 

Du er velkommen til at tage den eller flere med hjem og læse. Om du 

returnerer eller beholder den, er op til dig selv. I denne mørke årstid er 

det for mange dejligt at sidde og slappe af med en god bog. 

Har du selv bøger hjemme, som står og samler støv, modtager vi gerne 

disse. 

Da pladsen er begrænset, så er det kun skønlitteratur vi modtager. 

Rigtig god læselyst fra bibliotekspigerne. 

Tove og Inge. 
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Bestyrelse: 
 

Formand Poul Christiansen Mobil: 21 63 40 06 

    aliceogpoul@privat.dk 

Næste møde i bestyrelsen torsdag den 7. december. 

Spørgsmål, der ønskes behandlet, rettes til formanden.

  

Vennerne: 
 

Formand Jørgen Raymond  Mobil: 40 42 71 21 

    jr@naerrevision.dk  

Kasserer Anna Sofie Morell annasofie.morell@privat.dk 

GrønnegadeCentrets Venner Reg:5064 Konto:1403923  

 

Centerredaktionen: 
 

Hjemmeside: www.gronnegadecentret.dk  
 

Indlæg til hjemmesiden modtages løbende, jo før des bedre.   
 

Indlæg til bladet for januar skal være redaktionen i hænde  

senest tirsdag den 12. december.  

Ovenstående meget gerne på vores e-mail:  

centerredaktion@outlook.dk 
 

Ansvarshavende redaktør: Karl Olsen.  

Ansvarshavende webmaster: Jytte Duus.  

Centerredaktionen:  

Lene Christensen, Jytte Duus, Sanne Hansen, Birthe D. Henriksen, 

Mogens Durup og Anette Hjortshøj. 

Korrekturlæsning: Jytte Kronhede og Anna Sofie Morell. 
 

Bladet udkommer i ca. 700 eksemplarer den 1. i hver måned. 
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Det sker 
 

December 

Fredag   01. Fernisering  se side 11. 

Lørdag  09. Julegospel  se side 06. 

Torsdag  28. Juletræsfest  se side 20. 

Banko (torsdag/ søndag)   se side 19. 

Tværfaglig seniorklub   se side 19. 

 

 

Centret holder juleferie  

onsdag den 20. december til mandag den 1. januar 2018. (begge incl.) 

 

 

 
 
 
 
 
Januar 
 

Fredag 05. Nytårskur  se side 04. 

Mandag 08. Qigong   se side 10. 

Tirsdag 09. Udenlandsrejse  se side 11. 

Onsdag 10. Velkomstmøde  se side 07. 

Søndag  14. Nytårskoncert  se side 15. 

 

 

 

 
 


